Podstawowe informacje o stypendiach
1. Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego
stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.
2. Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym:
- kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia
na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z
pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
- funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących
funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub
zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na
podstawie przepisów o służbie.
3. Student może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na
ten cel w budżecie państwa w formie:
- stypendium socjalnego;
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
- stypendium rektora dla najlepszych studentów (może je otrzymywać maksymalnie10%
najlepszych studentów na konkretnym kierunku);
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (szczegółowe informacje na stronie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego);
- zapomogi.
Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać
świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego
wyboru. Co oznacza, że jeśli student studiuje na kilku kierunkach lub uczelniach może
pobierać świadczenia z kilku kierunków lub uczelni ale nie mogą się one powtarzać. Na
przykład: Jeśli studiuję na uczelni OSW i pobieram stypendium socjalne, mogę również
otrzymywać stypendium rektora na UWM. Nie może jednak dojść do sytuacji, w której z
różnych uczelni lub kierunków pobieram to samo stypendium, np. przyznane ze względu na
niepełnosprawność.
Natomiast poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może
otrzymywać niezależnie (także stypendium rektora dla najlepszych studentów jednocześnie ze
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze
świadczeń.
Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa studenta do otrzymywania
stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a
także pochodzącego ze środków własnych uczelni oraz środków funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
Stypendia i zapomogi są przyznawane wyłącznie na wniosek studenta. Wniosek,
poprawnie wypełniony i podpisany musi być złożony w Uczelni w wersji papierowej

wraz z kompletem dokumentów. To student jest zobowiązany udowodnić konkretne
informacje wpisywane do wniosku o stypendia. Rozpatrywane będą jedynie wnioski z
kompletem dokumentów.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem). Stypendium
to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.
Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna
nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o
stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka
rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których
student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student może się o nią ubiegać
dwa razy w ciągu roku akademickiego.
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać student posiadający wybitne
osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora
dla najlepszych studentów przyznawane są na semestr lub rok akademicki, a stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki.
Stypendia przyznawane w uczelni student może otrzymywać w danym roku akademickim
przez okres do dziesięciu miesięcy.
Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
wypłacanego jednorazowo. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać
dwa razy w roku akademickim.
Stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student:
- ukończył studia na kierunku, na który pobierał świadczenie, przy czym za termin
ukończenia studiów uważa się dzień złożenia egzaminu dyplomowego,
- został skreślony z listy studentów
Uwaga!
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na
drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium. Szczególny przypadek stanowi
sytuacja, gdy student po ukończeniu studiów I – go stopnia kontynuuje naukę na
studiach II –go stopnia w celu zdobycia tytułu magistra. W tym wypadku student może
pobierać stypendium, ale nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
Wszelkie dokumenty związane z dochodami studenta i członków jego rodziny należy
dostarczyć za poprzedni rok kalendarzowy. Czyli w przepadku składania wniosku w roku
akademickim 2018/2019 należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody za 2017 rok.

